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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )9(احللقة 

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
 ىالعــاملني، و  احلمــد هللا ربماهللا و  صــلــدوبــارك علــى نبينــا  ســل وعلــى آلــه وأصــحابه أمجعــني،  حمم

 علمنا ما ينفعنا، وزدنا علًما وهًدى وتًقى يا ذا اجلالل واإلكرام. اللهم  
  كم ورمحة اهللا وبركاته.علي السالماإلخوة الكرام،  أيها

عليـه - النـيبمـا اسـم  ،جيعلنا أن نقف مع هـذا -السالمو  الصالةعليه أفضل -هذا النسب لنبينا 
  ؟السالمو  الصالة
ــد كــالب بــن مــرة بــن   بــن عبــد اهللا بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن حمم

بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بـن  كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر
  مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

مـا بـني عـدنان إىل إمساعيـل  ،وهذا النسب متفـٌق عليـه ،-سلماهللا عليه و  صلى- النيبهذا نسب 
عليه -من نسِل إمساعيل  -سلماهللا عليه و  صلى- النيبفقون على أن لكنهم أيًضا يت  ،خمتلٌف فيه

  .سالمال
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فأمـا جـده قصـي بـن كـالب فهـو  ،هلـم مـآثر وحمامـد كثـرية -سـلماهللا عليـه و  صـلى- النـيبوأجداد 
 ىل بـين إمساعيـل بعـد أن اسـتوىل إ مكـةوهو أول َمن أعاد حكم  ،وببنائها مكةالذي قام بتأسيس 
  عليها من خزاعة.

وهاشــم  ،مث جــده هاشــم ،ده قصــيوأمــا جــده عبــد منــاف فقــد كــان معروًفــا مشــهورًا يف عهــد والــ
وكـان يُقــدمها  ،حمالثريـد بـالل  يهشـم ألنـه كــان وإمنـا ُمسـَي هامشًـا ،امسـه عمــرو ،لـيس امسـه احلقيقـي

 اج.للحج  
 َي بعبد املطلب؟ ،ه عبد املطلب فامسه شيبة احلمدوأما جدملاذا ُمس  

فُيقـال أـا  ،ىسـلممـن امـراة يُقـال هلـا  هاشم ملـا ذهـب إىل بـين عـدي بـن النجـار يف املدينـة تـزوج
فـذهب  ،ويُقال إن والدها اشرتط إذا محلت أن تضع عند والـدها ،اشرتطت أا تبقى عند أهلها

وكـان هلاشـم أربعـة مـن اإلخـوة  ،وبعد سبع سنني يأيت أخـوه املطلـب ،هاشم إىل غزة فمات هناك
وأخذ ابن أخيه هـذا الطفـل الصـغري  ،ينةفذهب إىل املد ،واملطلب) ،ونوفل ،وعبد مشس ،(هاشم

 ،ومـع الشـمس أصـبح لونـه أمسـر مـع جهـد الطريـق واملشـقة ،ُخفية عن أهله وأركبه معه على بعـريه
  : َمن هذا العبد؟ةكمقال له أهل  مكةفلما دخل إىل 

  فغلب هذا االسم على امسه شيبة. ،هذا عبد املطلب
- النـيبيف أي يـوٍم ُولـد  ،-سـلماهللا عليـه و  صـلى- يبالنـهناك بعض املعلومات اليت تتعلـق مبـيالد 

  ؟السالمو  الصالةعليه 
ملا ُسـئل عـن صـيام يـوم االثنـني قـال:  ،ُولد يوم االثنني -سلماهللا عليه و  صلى- النيبباإلمجاع أن 

  .»وأنزل علي الكتاب فيه ،ذاك يوم ُولدت فيه«
  ؟سلمهللا عليه و ا صلى- النيبيف أي شهر ُولد 
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وقيـل  ،ولقيل يف اليـوم الثـاين مـن ربيـع األ ،يف شهر ربيع األول نهأالصحيح من أقوال أهل العلم 
وهـو مـن  ،-رمحـه اهللا-حـه ابـن إسـحاق وقيـل يف اليـوم الثـاين عشـر وهـذا مـا رج  ،يف اليوم العاشر

  بالسري وباملغازي. الناسأعرف 
  ؟سلم عليه و اهللا صلى- النيبيف أي عام ُولد 

وهـذه أيًضـا مـن األمـور الـيت شـبه إمجـاع بـني العلمـاء  ،يف عام الفيل -السالمو  الصالةعليه -ُولد 
  فيها.

 أيهـــا-هنـــا  ،-ســـلماهللا عليـــه و  صـــلى- النـــيبالعلمـــاء هنـــا يتحـــدثون عـــن بعـــض األمـــور يف حيـــاة 
هـتم أصـحابه بـدقائق حياتـه كمـا جتدون عجًبا! ال يوجد شخص مـر علـى هـذا الكـون ا -اإلخوة
ا عـن يف دقـائق حياتـه ويف تفاصـيلها جتـد أن لنـا خـربً  ،-سـلماهللا عليـه و  صلى- النيبب الناساهتم 
  .السالم وأمت  الصالةليه أفضل ع-نبينا 

 ةالصـالعليـه - النـيبمـن الـذي حضـن  ،-سـلماهللا عليـه و  صـلى- النـيبمن هـذه األمـور: حاضـنة 
  ؟السالمو 

  :سلماهللا عليه و  صلى- النيبحواضن 
اهللا عليـــه  صـــلى- النـــيبفلمـــا كـــرب  ،وهـــي بركـــة احلبشـــية الـــيت كانـــت مـــوالة ألبيـــه ،أوهلـــن: أم أميـــن

  أعتقها وزوجها ملن؟ -سلمو 
  رضي اهللا عنهم مجيًعا.-وأجنبت منه أسامة بن زيد  ،لزيد بن حارثة

 ،-ســلماهللا عليــه و  صــلى-وحبهــا لرســولنا  ،يــدل علــى حمبتهــا هلــذا الــدينوألم أميــن موقــف عظــيم 
كـان يوًمـا   -سـلماهللا عليـه و  صـلى- النـيبويدل على رقة قلبهـا جتـاه هـذا الـدين العظـيم؛ ملـا مـات 

هللا ا صـلى- النـيبالـذين عاشـوا مـع  -رضـوان اهللا علـيهم- الصحابةعلى  سهالً ليس أمًرا  ،عظيًما
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 النيبفكان إمامهم وقائدهم ومفتيهم؛ أن يسمعوا خرب وفاة  ،وكانوا يرونه ليًال وارًا -سلمعليه و 
علــى أم أميــن وهــي  -رضــي اهللا عــنهم مجيًعــا-ل أبــو بكــر وعمــر خفــد ،-ســلماهللا عليــه و  صــلى-

ني أن مــا عنــد اهللا خــري أال تعلمــ ،قــالوا: يــا أم أميــن ،-ســلماهللا عليــه و  صــلى- النــيبتبكــي علــى 
  لرسول اهللا؟

  ولكين أبكي انقطاع الوحي. ،قالت: واهللا إين ألعلم أن ما عند اهللا خري لرسوله
مــن خــالل مــا ينــزل علــى  -جــل وعــال-ونســتمع إىل كــالم اهللا  ،القــرآن الــذي كنــا نتــنفس هــواءه

ـــوْ ﴿ -ســـلماهللا عليـــه و  صـــلى- النـــيبانقضـــى وانقطـــع مبـــوت  رســـوله ـــتُ  مَ اْليَـ ـــَنُكمْ  َلُكـــمْ  َأْكَمْل  ِدي
ْسَالمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِتي َعَلْيُكمْ  َوأَْتَمْمتُ    .]3:[املائدة ﴾ِديًنا اْإلِ

هل ُخيـالط قلوبنـا  -جل وعال-هذا املوقف العظيم جتاه كتاب اهللا  -ن اهللااحبس-أخذت أتأمل 
م مــن األيــام حزنــا كمــا حزنــت أم هــذا الشــعور؟ هــل يف قلوبنــا شــعور جتــاه هــذا القــرآن؟ هــل يف يــو 

  رضي اهللا عنها وأرضاها؟-أمين 
ــدولكنهــا النفــوس العظيمــة والقلــوب الكرميــة الــيت تربــت يف مدرســة  ى- حممماهللا عليــه و  صــلســل- 

  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل -ولت من معني علمه 
  :سلماهللا عليه و  صلى- النيبأما مرضعات 

  هلن: ثويبة.فأو 
  وهي موالة ملن؟

ـــالةعليـــه -عـــداوة للنـــيب  النـــاس ثـــروأ ،-ســـلماهللا عليـــه و  صـــلى- النـــيبمـــوالة أليب هلـــب عـــّم  الص 
العبـاس بـن  إنحـىت يُقـال  ،-سـلماهللا عليه و  صلى- النيبإحلاقا لألذى ب الناسوأكثر  ،-السالمو 

  فقال: ماذا رأيت؟ ،عبد املطلب رأى أبا هلب بعد وفاته
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 َكَسبَ  َوَما َمالُهُ  َعْنهُ  َأْغَنى َما) 1( َوَتب  َلَهبٍ  أَِبي َيَدا تـَبتْ ﴿. قال: واهللا مل أَر بعدكم إال شرا
 َمَســدٍ  ِمــنْ  َحْبــلٌ  ِجيــِدَها ِفــي) 4( اْلَحطَــبِ  َحمالَــةَ  َواْمَرأَتُــهُ ) 3( َلَهــبٍ  َذاتَ  نَــارًا صــلىَسيَ ) 2(
  سد].[سورة امل ﴾)5(

وأشـار إىل النقـرة الـيت بـني اإلـام -ُأسَقى يف مثـل هـذه  إال أين ،فقال: واهللا ما رأيت بعدكم خريًا
  واليت تليها.

  ملاذا؟
فقامـت ثويبـة بإرضـاعه؛ أعتقهـا إكراًمـا ألـا أرضـعت  -سـلماهللا عليـه و  صـلى- النـيبألنه ملا ُولـد 

  أخيه.وهو ابن  -سلماهللا عليه و  صلى- حممد
قبـل مبعثـه ـذا األمـر فنفعـه؛  -سلماهللا عليه و  صلى- النيبفانظر إذا كان هذا املشرك تقرب إىل 

مرنــا إذا كانــت عالقتنــا أ؟! كيــف يكـون ســلماهللا عليـه و  صــلى- النــيبفكيـف إذا تقربنــا حنــن بسـنة 
  رضوان اهللا عليهم؟!-لكرام ا الصحابةكعالقة   -سلماهللا عليه و  صلى- النيببسنة 

  عند ذلك ينال اإلنسان أجره يف الدنيا واآلخرة.
  فهي: حليمة السعدية. -سلماهللا عليه و  صلى- النيبأما املرأة األخرى اليت أرضعت 

القصـة  ،ال شـك وبأدلـة صـحيحة أنـه اسُرتِضـَع يف باديـة بـين سـعد -سـلماهللا عليـه و  صـلى- النـيب
 ـــيبويلـــة ومـــا فيهـــا مـــن بركـــات الطى- النماهللا عليـــه و  صـــلرمحـــه اهللا-ذكرهـــا ابـــن إســـحاق  -ســـل- 

  ونذكرها كما ذكرها.
 يبوحليمة هي أمى- النماهللا عليه و  صلأيش؟ من -سل  

  من الرضاعة.
  ما اسم زوجها؟
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  رضاعةال من -السالمو  الصالةعليه - النيبفهو والد  ،احلارث بن عبد العزى
  من الرضاعة َمن؟ -سلماهللا عليه و  صلى- النيبوإخوان 
  بإذن اهللا جل وعال.-والشيماء؛ وسيأيت خرب الشيماء  ،وأُنيَسة ،عبد اهللا

ومل يـوَح  سـلماهللا عليـه و  صـلى النيبانظر إىل بركة - تقول حليمة السعدية: غادرنا بادية بين سعد
  إليه بعد!

كــل واحــدة منــا   ،واهللا مــا أرض أجــدب منهــا يف ســنة قحــٍط وجــدب ،بــين ســعد قالــت: غــادرت
وشــارف معنــا  ،وخــرج معــي زوجــي احلــارث وابــين عبــد اهللا ،فــذهبت مــع قــومي ،تــتلمس الرضــعاء

  وأتان يل قمراء قد أخرت الركب. -ليس فيها شيء من احلليب-واهللا ما نبض بقطرة 
وإمنـا  -ألنثـى احلمـار-ال: محـارة قـن يُ أول مـن اخلطـأ ك البعض يقولذل ،األتان: هي أنثى احلمار

  هذا من باب الدالل. ،يُقال هلا أتان
  يقولون: أخرتنا يا حليمة! الناسو  ،واهللا لقد أخرت الركب ،تقول: وكان معنا أتان يل قمراء

- النـيبُعرَض عليهـا إال و  -وكان عددهن عشر-تقول: فواهللا ما منا امرأة  مكة،حىت وصلوا إىل 
وقـالوا: إمنـا كنـا نرجـوا الـرب مــن أيب  ،فـإذا علمنـا أنـه يتـيم امتنعنــا عـن قبولـه -سـلماهللا عليـه و  صـلى
  تقدم لنا؟! أنفكنا نقول: أمه ماذا عساها  ،الصيب

  تقول: فلما أخذت كل امرأة غالًما مل أجد أحًدا.
  ها: أال ترى أن نأخذ هذا الغالم؟فقالت لزوج ،فاآلن هي مضطرة ليس أمامها أحد

  لعل اهللا أن جيعل لنا فيه خريًا. ،قال: ال بأس
فواهللا ما هو إال أن وضعته يف حجري حـىت أقبـل  -سلماهللا عليه و  صلى- اً حممدتقول: فأخذت 

 ،وشرب أخوه -سلماهللا عليه و  صلى- حممدفشرب  ،واهللا ما كان فيه شيء ،عليه ثديي ما شاء
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 ،فشـربُت وشـربَ  ،وقام زوجي احلارث بن عبد العـزى حـىت أتـى إىل تلـك الشـارف املسـنة فحلبهـا
  ومننا خبري ليلة.

  واهللا ألرجو أننا أخذنا نسمة مباركة. ،فقال احلارث بن عبد العزى: تعلمني يا حليمة
قـال مـن  ،ق القـومتان القمراء تعدو وتسـبوإذا ذه األ ،ملا أصبح الصباح تقول: انطلقنا مع قومنا

  أليست هذه هي األتان اليت كنِت تؤخريننا ا؟ ،معي: يا حليمة
  قلت: بلى.

  قالوا: واهللا إن هلا لشأنًا!
اهللا عليـه  صلى-بن عبد اهللا  حممدوهو  ،الشأن ليس يف األتان؛ وإمنا على َمن يركب هذه األتان

  .سلمو 
 -تســرح الغــنم-مــين نفتــذهب غ ،أجــدب منهــا تقــول: حــىت وصــلنا إىل باديــة بــين ســعد ومــا أرض

فيقـول بنـو سـعد لرعـام: اذهبـوا  ،غنـام بـين سـعد جياًعـاأوتعـود  ،فنحلب ما نشـاء ،ِشباًعا فتعود
 صـلى- حممـدوذلك بربكة  ،وتعود أغنمي شباًعا ،فتذهب فتعود جياًعا ،حيث ترعى غنم حليمة

  .سلماهللا عليه و 
-ومن يعيش اآلن مع سنته ويسـري علـى هديـه  -سلماهللا عليه و  صلى- النيبكل من يعيش مع 

ــدبركــة -ة قطًعــا وال بــد أن جيــد هــذه الربكــ -ســلماهللا عليــه و  صــلى ــالةعليــه أفضــل  حممأو  الص مت
  .السالم

وعيشـة رضـية حـىت اكتمـل لـه سـنتان فعـدنا بـه إىل  ،واهللا لقـد أخـذنا عيشـة هنيئـة بعد هذا تقول:
وعدوتــه معنــا إىل  مكـة،هــل تعيـدين ابننــا معنــا؟ فإننـا خنشــى عليـه وبــاء  ،فقلنــا ألمـه: يــا ظئـر ،هأمـ

  البادية أصح لبدنه.
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  وكان العرب يدفعون بأبنائهم إىل البادية ألمرين:
  فاألطفال ال يتحملون هذا الوباء. ،فكان يصيبها الوباء الناس،كانت أخالط من   مكة -
فيــذهبون ــم إىل البــوادي حــىت يكــون  ،خيتلــف لسـان العــرب النــاسخــالٍط مــن ا لوجــود أوأيًضـ -
ملس أعظم وأقوى يف لغة العرب. إ  

  مع أمه من الرضاع. -سلماهللا عليه و  صلى- النيبفوافقت آمنة أن يعود 
ٍم لشيٍء عظي إرهاصحيدث حادث عظيم أيًضا هو  وهنا ،معنا شهًرا أو شهرين النيبتقول: بقي 

  .سلماهللا عليه و  صلى- حممديف حياة 
  وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممدوبارك على نبينا  سلماهللا و  صلىو 
  
  
 


